
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS 
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Aos doze do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 201 1 
do Bloco F, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais (ESR/UFF Campos), sob a 2 
presidência do Professor Claudio Araujo de Souza e Silva. Estiveram presentes os seguintes 3 
professores: Raquel Brum, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Carlos Abraão Moura Valpassos, 4 
Márcio Malta, Túlio Rossi, Rodrigo de Araújo Monteiro, Carlos Eugênio Soares de Lemos, Gisele 5 
Almeida, a servidora técnica administrativa Virginia Mota e a representação discente João Moura 6 
Ferreira. Justificaram ausência os docentes: Hernan Armando Mamani e Palloma Valle Menezes. A 7 
reunião teve início com o seu primeiro ponto de pauta, referente aos Informes. O professor Claudio 8 
inaugurou o ponto informando sobre a provável data para a colação de grau dos formandos 2019.1 9 
na segunda quinzena de setembro do corrente ano. O segundo informe dado pelo Professor Claudio 10 
fez referência a Semana Acadêmica de Ciências Sociais: após reunião com a Comissão (composta 11 
pelos professores Claudio Araujo, José Colaço, Palloma Menenezes, Raquel Brum, Túlio Rossi e 12 
pelo discente João Moura), alguns encaminhamentos e propostas foram feitos: data do evento de 9 a 13 
12 de setembro, mesa de abertura com o tema: “Os 10 Anos do Curso de Ciências Sociais”, mesa 14 
temática com a participação de dois ou três professores e alunos orientandos dialogando sobre seus 15 
projetos de pesquisa, mesa composta por professores que lançaram livros recentemente, mesa com 16 
coletivos (foi sugerido abrir chamada por edital público), mesa com alunos egressos que de alguma 17 
forma dialogue com a inserção profissional do Cientista social no mercado de trabalho (pensou-se 18 
em egressos que não estejam apenas seguindo a carreira acadêmica) e, por fim, mesa de 19 
encerramento com professores externos convidados.Terceiro informe Professor Claudio passou 20 
informações da PROAES sobre a bolsa de desenvolvimento acadêmico e apresentou alguns dados 21 
sobre a bolsa de BDA do Departamento. Em 2018 foram solicitadas 18 bolsas BDA, sendo 9 22 
projetos apresentados por 9 professores do COC, já em 2019 foram solicitadas 48 bolsas, sendo que 23 
o total de projetos subiu para 14 de um total de 13 professores com projetos. A partir destes dados, o 24 
professor Claudio reforçou que é fundamental os professores do COC pedirem mais bolsas porque 25 
isso é uma maneira de sinalizar pra PROAES que os nossos alunos precisam dessas bolsas.Quarto 26 
informe foi sobre o 2º Seminário de Avaliação e Desenvolvimento Institucional em que o 27 
professores Claudio e Raquel destacaram a necessidade em resgatar o papel dos NDE’s dos cursos e 28 
os instrumentos como relatórios e pareceres técnicos para posterior envio as Comissões de 29 
Avaliação Local e a Comissão Própria de Avaliação. Foi sugerido também que o NDE atue de forma 30 
mais autônoma em relação ao Colegiado, não atue apenas sob demanda do Colegiado e seja 31 
inclusive mais propositivo em relação ao Colegiado. Passou-se para o segundo ponto de pauta, 32 
referente à Aprovação da ata de colegiado de maio 2019. Contando com a leitura prévia por parte 33 
dos professores presentes, foi aprovada por unanimidade pela Plenária. Passou-se para o terceiro 34 
ponto de pauta, referente a Análise dos resultados do Enade . Professor Claudio iniciou o ponto 35 
apresentando dados referentes ao ENADE em data show, em seguida fez algumas propostas para 36 
melhorar o desempenho nas avaliações futuras: discutir as provas anteriores em sala de aula, 37 
trabalhar lingüística e interpretação textual e incentivar a participação dos discentes. Após a 38 



apresentação, foi feito encaminhamento da plenária para que o NDE crie um planejamento de 39 
atividades para o ENADE 2020. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para 40 
constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, doze de junho 41 
de dois mil e dezenove. 42 


